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Brazílie
Velvyslanectví Čr v Brazílii
e-mail: commerce_brasilia@mzv.cz
www.mzv.cz/brasilia

Brazílie podle velikosti své ekonomiky zaujímá 
7. místo na  světě. rozlohou patří mezi 5 nej-

větších států světa a jejích 213,3 milionu obyvatel 
představuje trh s velkým potenciálem pro absorp-
ci dovozů. V  roce 2021 vzrostl HDP o  4,6 % a  pro 
rok 2022 je předpokládán růst okolo 2 %. Z  hle-
diska hodnocení Brazílie coby exportní destinace 
je významné, že v  roce 2021 se zvýšil její dovoz 
o 38,2 % a vývoz vzrostl o 34 %. Během roku 2022, 
zejména po vypuknutí konfliktu na Ukrajině, vše-
obecně vzrostla atraktivita Brazílie, především 

jakožto obchodního partnera. Brazílie pouze mini-
málně závisí na obchodu s ruskem (0,65 % zahra-
ničního obchodu v roce 2021) a vlastní významné 
zdroje komodit. To staví Brazílii do  pozice velmi 
atraktivního teritoria i  pro zahraniční investice. 
Podle brazilského burzovního indexu iBOVeSPA 
získá v roce 2022 Brazílie rekordní množství zahra-
ničních investic. Téměř 35 % ze současných zahra-
ničních investic směřuje v Brazílii do důlního prů-
myslu, okolo 18 % do zemědělství a 12 % do těžby 
ropy a plynu.

Digitální  
verze Mapy

Souhrnná 
teritoriální 
informace

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

růst HDP (%) –4,2 4,8 0,3 1,6 1,5

Průmyslová produkce (% změna) –4,7 4,2 0,5 2,0 2,0

Veřejný dluh (% HDP) 88,6 81,1 82,5 86,1 88,9

míra inflace (%) 3,2 8,3 7,6 4,4 3,4

Populace (mil.) 211,8 213,3 214,8 216,3 217,7

Nezaměstnanost (%) 14,2 12,7 11,5 10,5 10,7

HDP na obyvatele (USD, PPP) 14 925,7 16 030,0 16 630,0 17 200,0 17 810,0

Bilance běžného účtu (mld. USD) –24,5 –28,1 –33,5 –45,9 –59,3

Saldo obchodní bilance (mld. USD) 32,4 36,2 32,1 24,9 18,0

exportní riziko OeCD 5/7 5/7 5/7 — —

konkurenceschopnost 56/63 57/64 — — —

Predikce eiU zdroj: eiU, OeCD, iMD

mailto:commerce_brasilia@mzv.cz
https://www.mzv.cz/brasilia/cz/index.html
https://www.businessinfo.cz/navody/brazilie-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#br
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ automobilový průmysl

Brazílie je 8. největším výrobcem automobilů na světě a má šestý největší vnitřní 
trh automobilů. V  roce 2021 vzrostla výroba v  tomto oboru o  11,6 % na  2,24 
milionu automobilů. Tento objem produkce nabízí jak možnosti pro zahraniční 
dodavatele dílů, tak i příležitosti k přímým zahraničním investicím do výrobních 
kapacit v Brazílii. Navzdory objektivním ekonomickým problémům země je tento 
sektor perspektivní, protože na brazilský trh se nevztahuje většina restriktivních 
opatření, která v blízké budoucnosti vážně ohrozí tradiční výrobu automobilů 
v evropě. Tím význam Brazílie jako odbytiště pro automobilové součástky i pro 
investice dále poroste.

zemědělství služby

průmysl 

7 %

71 %

22 %

Podíl sektorů na HDP

zdroj: eiU, 2020 

Top 5 import dle zemí (v %)

Čína 22,7

Spojené státy americké 19,1

Německo 6,3

Argentina 5,5

Jižní korea 2,7

Top 5 import dle zboží (mld. USD)

Celkem 166,3

Hnojiva umělá (ne hnojiva strojená surová) 8,7

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 8,0

Díly ap. ke strojům kancel. a automat. zpracování dat 6,0

Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.) 4,5

insekticidy, fungicidy, herbicidy ap.přípravky, pro maloobchod 3,7
zdroj: UN Comtrade, 2020 

Podrobné informace  
k sektoru

Vývoj HDP (meziročně, %)

Brazílie svět rozvojové ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#br&jumptoanchor=aut
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 ▶ Civilní letecký průmysl

Dodávky českých podniků pro brazilský letecký průmysl se umisťují mezi 
třemi nejdůležitějšími statistickými položkami českého vývozu do  Brazílie. 
V posledních letech a zvláště od začátku pandemie koronaviru soustavně klesala 
konkurenceschopnost a  produkce brazilského průmyslu, ne však v  sektoru 
automobilů a letadel. V oblasti leteckého průmyslu si Brazílie uchovává vysokou 
úroveň vývoje a kvality. Šance pro české firmy z tohoto oboru jsou nejen v přímých 
dodávkách pro stavbu větších letounů, které již úspěšně probíhají, vznikají i nové 
možnosti, například v oblasti bezpilotních letounů a dronů. Příležitosti existují 
i k vývozu menších sportovních letounů a kluzáků.

 ▶ Obranný průmysl

Ozbrojené síly jsou v Brazílii vnímány jako nestranný garant národní bezpečnosti 
a svrchovanosti. Silnému postavení armády odpovídají poměrně velké výdaje ze 
státního rozpočtu na její vybavení. Právě obrana získala pro rok 2022 největší 
část prostředků ze všech resortů (v přepočtu 1,7 mld. USD). V roce 2019 a 2020 
nabrala bilaterální spolupráce v oblasti obranného materiálu novou dynamiku, 
která však byla přibrzděna pandemií koronaviru. Na chystané projekty bude podle 
všeho možné navázat a zvýšit nejen export českých firem, ale rovněž najít možnosti 
investic   a lokalizace licenční výroby našich podniků v Brazílii.

 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

V Brazílii byl v roce 2022 oficiálně zahájen ambiciózní program „recicla+“, jehož 
cílem je významně zvýšit podíl recyklovaného pevného odpadu. Brazilská vláda 
předpokládá, že v rámci tohoto programu odvětví recyklace v průběhu let 2022 
a 2023 získá celkově 14 mld. Brr (3,5 mld. CZk) ve formě domácích i zahraničních 
investic. Součástí programu je jak nákup moderních technologií pro třídění 
a zpracování odpadu, tak i nový systém spolupráce mezi podniky, které se zabývají 
recyklací, a  firmami, jež produkují odpad. Díky nástroji zvanému „Certifikát 
recyklačního kreditu“ budou firmy podílející se významně na vzniku odpadu více 
motivovány ke spolupráci s recyklačními jednotkami. 

 ▶ zemědělský a potravinářský průmysl

Sektor zemědělství Brazílie se na HDP podílí zhruba 27 % a do budoucna je 
predikován jeho další růst. Tato zvyšující se závislost země na výkonu zemědělství 
však rovněž vyvolává rostoucí potřebu dovozů. Příležitosti jsou zejména v oblasti 
zemědělských strojů, technologií pro agrokomplex a rovněž například v oboru 
vakcín. Český potravinářský průmysl je v  Brazílii spojen zejména s  výrobou 
piva. V poslední době se ukazuje, že existují příležitosti k prodeji technologií 
ke stáčení a balení piva k prodeji. Jako daleko nejperspektivnější zákazník pro 
české technologie se jeví segment brazilských malých pivovarů a mikro pivovarů. 
V současnosti je v provozu v Brazílii okolo 1 400 mikro pivovarů a tento segment 
dynamicky roste a generuje poptávku po nových technologiích.  
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